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V prvním polovině roku 2020 zasáhla svět, Českou republiku a území Jihomoravského kraje 

pandemie onemocnění COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2, který se z původního 

ohniska na území Číny rozšířil do Evropy a celého světa. Opatření nezbytná pro ochranu životů 

a zdraví obyvatel přijatá mnoha státy včetně České republiky nevyhnutelně narušila hospodářský 

a sociální vývoj i běžný život společnosti.  

Jednotlivé části Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále jen „SRJMK 2021+“), tedy 

zejména analytická část, strategická část, implementační část, pilotní projektové záměry 

a komunikační plán vznikaly na základě zadání z roku 2019, tedy ještě před touto pandemií.  

Vzhledem k platnosti SRJMK 2021+ do roku 2030, bude strategie na tyto události operativně 

reagovat, jakmile budou k dispozici detailní data, informace a zkušenosti z praxe k dopadům 

pandemie na všechny dotčené oblasti. Strategická část, implementační část a pilotní projektové 

záměry SRJMK 2021+ budou revidovány na základě skutečnosti s dostatečným časovým odstupem. 

Dle současných informací a úvah, by revize a s tím související úpravy SRJMK 2021+ měly 

proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2021. 

http://www.moore-czech.cz/
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Úvod 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SRJMK 2021+“) je koncepčním 

dokumentem, který do roku 2030 definuje vize, specifické cíle a tematická opatření, jejichž 

prostřednictvím má dojít k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje.  

SRJMK 2021+ je členěna do tří vzájemně provázaných částí, kdy do rukou se Vám dostává část 

druhá, tj. strategická (návrhová). Ta bezprostředně navazuje na část analytickou a zaměřuje se na 

představení směru dalšího rozvoje Jihomoravského kraje. V rámci strategické části dokumentu jsou 

definovány prioritní osy a jejich vize, vymezeny specifické cíle a tematická opatření, jejichž realizací 

má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji území Jihomoravského kraje. Naplňování specifických 

cílů bude ověřováno prostřednictvím pravidelného monitoringu dat a vyhodnocování klíčových 

indikátorů plnění této strategie. Níže je uvedeno schéma strategické části.  

 

 

 

 

 
 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ je vytvořena na základě zjištění a závěrů, které 

vycházejí z realizovaných analýz, identifikovaných příležitostí, problémů a vývojových tendencí 

sledovaného regionu (předmětem analytické části dokumentu). Strategie je rovněž úzce provázána 

se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a bezprostředně navazuje na předchozí 

Strategii Jihomoravského kraje 2020 platnou v období let 2012 až 2020. Jihomoravský kraj má za cíl 

strategicky a koncepčně rozvíjet daný region, a tedy při tvorbě nového strategického dokumentu bylo 

nutné zohlednit stav a vývoj dosažený v jednotlivých oblastech v rámci předcházejícího plánovacího 

období. 

Strategická část byla dále formulována s ohledem na další koncepční dokumenty Jihomoravského 

kraje v období platnosti SRJMK 2021+, které jsou shrnuté v Auditu strategických dokumentů  

(dále také „Audit“). Audit se zaměřil na platné strategické dokumenty na evropské, národní a krajské 

úrovni, se kterými je provázána strategická část SRJMK 2021+. 

Tematická opatření (dále také „TO“) a specifické cíle (dále také „SC“) byly definovány v průběhu 

realizovaných odborných jednání pracovních skupin. Odborné skupiny byly sestaveny pro každou 

prioritní osu a skládaly se z odborníků na dané téma a nominovaných zástupců klíčových 

zainteresovaných subjektů aktivně působících v kraji. Jednání se uskutečnila v Brně dne 27. 11. 2019 

a 12. 2. 2020. V rámci prvního jednání byly definovány a verifikovány silné stránky, problémy 

a potenciál Jihomoravského kraje a byla navržena struktura specifických cílů. Na základě závěrů 

jednání byla následně navrhnuta tematická opatření.  

V rámci druhého jednání došlo k verifikaci a upřesnění specifických cílů a tematických opatření. Dále 

proběhla prioritizace specifických cílů a tematických opatření, která byla výsledkem expertního 

jednání, na kterém byli přítomni odborníci v rámci daných oblastí. Každý člen pracovních skupin mohl 

v rámci prioritní osy, kterou se zabýval, přidělit jednotlivým SC i TO určitou důležitost, kdy SC a TO 

byly hodnoceny nezávisle na sobě.  

Prioritní 

osy 
Vize 

Specifické 

cíle 

Tematická 

opatření 
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Výsledkem je rozřazení specifických cílů a tematických opatření do tří kategorií, které jsou pro 

přehlednost barevně odlišeny (v případě SC je barevně označen název specifického cíle): 

 vysoká důležitost; 

 

 střední důležitost; 

 

 nízká důležitost. 

 

Jednotlivá tematická opatření jsou dále textově popsána tak, aby bylo upřesněno, co se pod daným 

opatřením skrývá. Zároveň jsou v řadě případů definovány konkrétní aktivity nebo příklady kroků, 

které má Jihomoravský kraj v rámci daného opatření za cíl realizovat. Pro vyšší přehlednost jsou 

k jednotlivým tematickým opatřením přiděleny některé pro kraj klíčové atributy, které jsou vysvětleny 

prostřednictvím níže uvedených piktogramů. Tyto symboly znázorňují, zda se jedná o „strategické 

opatření“, zda je dané opatření „v kompetenci kraje“, odpovídá definici „chytrého řešení“ nebo 

přístupu realizace regionální politiky, tzv. „územní dimenzi“.  
 

  

 
 
 
   Strategické opatření            Kompetence kraje             Chytré řešení                  Územní dimenze 
 

V tabulce níže je uvedena definice výše uvedených piktogramů. 

Atribut Vysvětlení 

Strategické opatření 

Opatření strategického charakteru je úzce provázáno i s dalšími souběžnými či 

navazujícími aktivitami kraje. Dochází tedy k významné provázanosti. Opatření 

mající strategický charakter vytváří podmínky pro pozitivní rozvoj kraje i v dalších 

oblastech. 

Kompetence kraje 

V kompetenci kraje jsou taková tematická opatření, která může kraj přímo 

ovlivňovat. Realizace požadovaného cíle je však v některých případech závislá i na 

dalších zainteresovaných subjektech. V takových případech je tematické opatření 

pouze v částečné kompetenci kraje, kdy upřesnění je vždy uvedeno v textové části. 

Například v oblasti vzdělávání může kraj přímo ovlivňovat činnost středních škol, 

které zřizuje, ale jeho politika se bezprostředně nemusí dotknout mateřských, 

základných, vysokých a jiných škol a školských zařízení.  

Chytré řešení 
Tematická opatření využívající chytrých řešení – moderních technologií či přístupů, 

rozvíjejících region a zvyšujících kvalitu života obyvatel. 

Územní dimenze 
Územní dimenzí jsou označena taková opatření, jejichž cílem je zaměření se na 

snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů Jihomoravského kraje. 
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Struktura prioritních os 

Na základě realizovaných analytických prací bylo stanoveno 6 prioritních os pokrývajících oblasti 

kompetencí Jihomoravského kraje. Kurzívou jsou pak označeny vize pro jednotlivé oblasti. 

  

     Vzdělávání a sport 

Vize: „Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“ 

     Zdravotnictví a sociální oblast 

Vize: „Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“ 

     Dopravní infrastruktura a obslužnost území 

Vize: „Plynulá a udržitelná doprava v kraji.“ 

     Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství 

Vize: „Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“ 

     Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum 

Vize: „Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“ 

Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, cestovní ruch a bezpečnost 

Vize: „Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a své kulturní, historické a přírodní dědictví.“ 
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Vzdělávání a sport 

Vzdělávání a sport 

 

 
Vzdělávání a sport 

 Vzdělávání a sport 

 Vzdělávání a sport 

 
Vzdělávání a sport 

 

Vzdělávání a sport 
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Prioritní osa 1: Vzdělávání a sport 

„Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.“ 

SILNÉ STRÁNKY   

Přítomnost univerzit a významných vědeckých a výzkumných institucí a center. 

Nastavený systém podpory sportovních aktivit. 

Vzdělanostní struktura s vysokým podílem obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním. 

Nastavený systém podpory aktivit rozvíjejících talent, podnikavost a kreativitu žáků a studentů. 

POTENCIÁL   

Rozvoj školní, sportovní a volnočasové infrastruktury. 

Podpora dalšího vzdělávání a rozvoj kariérního poradenství. 

Rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů vč. podpory neformálního vzdělávání. 

Rozvoj a podpora univerzit třetího věku. 

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli. 

Podpora zdravého životního stylu a aktivního trávení volného času. 

Rozvíjet efektivní systém podpory pro talentované studenty.  

Pořádání a hostitelství významných sportovních akcí. 

PROBLÉMY   

Klesající počet kvalitních pedagogických pracovníků (mj. v důsledku vysokého průměrného věku). 

Klesající počet osob podílejících se na rozvoji sportu. 

Zvyšující se nerovnosti ve vzdělanostní struktuře. 

Nepružnost vzdělávacích programů. 

Nízký zájem o pohybové aktivity. 

 

Vzdělávání 

Specifický cíl 1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele 

Tematické opatření 1.1.1: Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů  

Nastavení efektivního vzdělávacího systému zaměřeného na rozvoj potenciálu jednotlivce se 

zaměřením na jeho silné stránky. Podpora osobního rozvoje ve vztahu ke klíčovým kompetencím 

žáků a studentů – například leadership, podnikavost, znalost, kreativita a inovativnost. Součástí 

opatření je dále systémové hledání a diagnostika talentovaných žáků a studentů. 
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Tematické opatření 1.1.2: Zvýšení dostupnosti vzdělávání a služeb péče o děti předškolního věku 

Podpora snižování počtu dětí ve třídách předškolních zařízení ke zmírnění negativního dopadu 

vysokého počtu dětí na kvalitu vzdělání, zejména ve vztahu k zajištění podmínek pro individualizaci 

vzdělávání. Kraj bude spolupracovat s obcemi a soukromými subjekty při zvyšování dostupnosti 

služeb péče o děti v předškolním věku (např. podpora vzniku a rozšiřování kapacit dětských skupin, 

budování nových kapacit mateřských škol, zřizování firemních a lesních školek). Zvýšení dostupnosti 

předškolní péče by mělo umožnit dřívější návrat žen z mateřské dovolené, a tedy i pozitivní stimul na 

trhu práce (vazba na TO 5.2.1.3: Flexibilita trhu práce). 

  

 

Tematické opatření 1.1.3: Podpora mezinárodní spolupráce škol a mobility pedagogických 

pracovníků a studentů 

Získávání a šíření mezinárodních zkušeností mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky 

v důsledků mezinárodní spolupráce škol. Přebírání principů dobré praxe ze zahraničí, podpora 

studijních a výměnných pobytů a zahraničních stáží. Opatření není v plné kompetenci kraje, ale je 

jeho cílem zavádět politiku přebírání dobré praxe ze zahraničí na střední vzdělávací stupeň a vést 

věcný dialog i s dalšími zainteresovanými subjekty (zřizovateli).  

   

 

Tematické opatření 1.1.4: Podpora rozvoje spolupráce mezi vzdělávacími subjekty a zaměstnavateli 

Moderovaná spolupráce zaměstnavatelů a škol na všech úrovních vzdělávací soustavy. Cílené 

přizpůsobování nabídky a kapacit středních škol na základě očekávaného demografického vývoje 

a očekávané budoucí poptávky zaměstnavatelů po specifických znalostech, dovednostech 

a kompetencích uchazečů o zaměstnání. Součástí opatření jsou rovněž aktivity vedoucí k udržení 

kvalitních absolventů v regionu. Kraj bude dále systematicky monitorovat a vyhodnocovat data 

vedoucí k přibližování nabídky a poptávky práce, a to za účelem vyšší uplatnitelnosti absolventů škol 

na trhu. Opatření je v částečné kompetenci kraje, ale jeho účinnost je závislá na spolupráci dalších 

zainteresovaných subjektů. 
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Tematické opatření 1.1.5: Podpora kariérového poradenství 

Podpora kariérového poradenství prostřednictvím poradenských a podpůrných programů vedoucích 

k vyšší uplatnitelnosti zapojených osob na trhu práce. Součástí kariérového poradenství bude 

podpora vytváření vhodných podmínek pro rekvalifikaci pracovníků a bude poskytováno zejména 

prostřednictvím Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (dále také „JCMM“) a krajské 

pobočky Úřadu práce České republiky v Brně. 

    

 

Tematické opatření 1.1.6: Podpora a propagace celoživotního vzdělávání 

Podpora vzdělávacích programů a osvěty v oblastech usnadňujících přizpůsobení se změnám 

poptávky na trhu práce – nastavení funkčních mechanismů v oblasti rekvalifikace a přeškolování 

obyvatelstva. Součástí opatření je dále podpora celoživotního vzdělávání například prostřednictvím 

prohlubování digitální, finanční aj. gramotnosti obyvatelstva Jihomoravského kraje. Opatření je 

v částečné kompetenci kraje, který jej může realizovat skrze své zřizované organizace – střední 

a vyšší odborné školy, ale jeho účinnost je závislá na spolupráci dalších zainteresovaných subjektů. 

Součástí opatření je rovněž podpora univerzit třetího věku, jež podporují aktivizaci seniorů nebo 

starších dospělých a zpřístupňují cílové skupině nové poznatky, vědomosti a dovednosti. 

   

 

 

Tematické opatření 1.1.7: Zvyšování otevřenosti škol veřejnosti 

Otevírání škol široké veřejnosti jakožto přirozených komunitních center. Rozvoj volnočasových aktivit 

spojených se vzděláváním v prostorách škol prostřednictvím zapojení zainteresovaných aktérů 

a cílových skupin (vedení školy, učitelé, školní družiny, děti, rodiče, vedoucí zájmových kroužků). 

Cílem je rozvíjet celoživotní učení, společné trávení volného času rodin, dobrovolnickou činnost 

a podporovat zdravý a aktivní život prostřednictvím sportovních, kulturních a dalších volnočasových 

aktivit. Opatření je v částečné kompetenci kraje, ale jeho účinnost je závislá na spolupráci dalších 

zainteresovaných subjektů. 
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Tematické opatření 1.1.8: Podpora neformálního vzdělávání 

Umožnění dalšího rozvoje neformálního vzdělávání jako svébytného, flexibilního a široce dostupného 

pilíře osobního rozvoje obyvatel Jihomoravského kraje. Podpora bude směřovat na zajištění 

dostatečného přístrojového vybavení (např. na pořízení 3D tiskáren pro nově vzniklý kroužek 

programování), vybavení učeben (např. vybudování truhlářské dílny) nebo na rozvoj vzdělávacích 

programů pro rodiny či seniory (bezpečnost, finanční gramotnost apod.). Podpora bude cílena také 

na kontinuální vzdělávání pracovníků/lektorů. 

   

 

Specifický cíl 1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti 

Tematické opatření 1.2.1: Zvýšení kvality vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených 

územích1 

Opatření je zaměřeno na aktivity na úrovni základních i středních škol spočívající ve vzdělávání 

pedagogických pracovníků a zvýšené dostupnosti metodických materiálů vymezujících specifické 

rizikové faktory indikující ohrožení žáků např. v oblasti předčasného odchodu ze vzdělávání. 

Jihomoravský kraj se zaměří zejména na podporu v následujících správních obvodech obcí 

s pověřeným obecním úřadem: Adamov, Břeclav, Bučovice, Bzenec, Hodonín, Hrušovany nad 

Jevišovkou, Ivanovice na Hané, Kyjov, Miroslav, Moravský Krumlov, Strážnice, Velká nad Veličkou, 

Velké Opatovice, Veselí nad Moravou, Vranov nad Dyjí, Znojmo a Ždánice. Opatření je v částečné 

kompetenci kraje, ale jeho účinnost je závislá na spolupráci se zřizovateli základních škol. 

    

 

Tematické opatření 1.2.2: Rozvoj dostupné rané péče a vzdělávání pro skupiny osob ohrožené 

sociálním vyloučením2 

Podpora služeb a programů zaměřených na děti ohrožené sociálním vyloučením, dětem 

se zdravotním a mentálním postižením a jejich rodinám apod. Poskytované služby a programy by 

měly zvyšovat vývojovou úroveň dětí se zdravotním a duševním postižením a zlepšit jejich schopnost 

sociální integrace a zapojení se do vzdělávacího systému.  

  
 

 

  

 

1 Tematické opatření zaměřeno na aktivity v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. 
2 Tematické opatření zaměřeno mj. na aktivity v sociálně vyloučených lokalitách. 
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Tematické opatření 1.2.3: Podpora rovného přístupu ke vzdělání a podpora začleňovaní 

(integrace) cizinců 

Podpora rovného přístupu ke vzdělávání prostřednictvím vyrovnávání nerovností formujících se 

rozdílným sociálním nebo kulturním prostředím. Opatření má za cíl posílit přístupnost vzdělání, které 

musí být dostupné všem bez rozdílů, mj. i na osoby ze zahraničí (např. podpora vzdělávání žáků 

s odlišným mateřským jazykem). Opatření dále cílí na podporu distančního způsobu výuky, kdy 

prezenční výuka může být překážkou (např. časové bariéry) ve vyšším zapojení obyvatel do vzdělání. 

Záměrem je vytvořit takové podmínky, které prostřednictvím snižování bariér dopomohou 

k rychlejšímu zapojení se do běžného života v kraji a tím budou budovat i kladný vztah k regionu. 

Podpora integračních a podpůrných aktivit (pořádání kurzů češtiny, poskytování administrativní 

podpory cizincům apod.) zajišťovaných příspěvkovými organizacemi kraje nebo jinými subjekty 

(např. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců). 

  
 

 

Specifický cíl 1.3 Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace pedagogického 

personálu 

Tematické opatření 1.3.1: Kontinuální vzdělávání pedagogického personálu 

Podpora osobního rozvoje pedagogického personálu ve všech stupních vzdělávací soustavy 

a zvyšování kvality výuky. Podpora účasti na kurzech a školeních (např. školení v oblasti komunikace 

s žáky a studenty, přístupu k žákům a studentům se speciálními potřebami nebo využívání moderních 

technologií ve výuce). Opatření dále cílí na zvýšení schopností využívání moderních výukových 

prostředků, včetně interaktivních prvků, mobilních aplikací tak, aby byly školy schopné se 

přizpůsobovat např. mimořádným situacím. 

   

 

Tematické opatření 1.3.2: Zvyšování prestiže pedagogických profesí 

Zvýšení prestiže pedagogických profesí. Podpora aktivit zvyšujících informovanost o pedagogických 

profesích, podpora a předávání znalostí od zkušenějších pedagogů včetně implementace dobré 

praxe ze zahraničí. Kraj rovněž bude vytvářet aktivitu podporující zvyšování finančního ohodnocení 

kvalitních pedagogů ze státního rozpočtu České republiky, které bude odpovídat důležitosti této 

profese. 
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Specifický cíl 1.4 Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury 

Tematické opatření 1.4.1: Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských 

zařízení 

Podpora výstavby, obnovy a modernizace budov s ohledem na snižování energetické náročnosti 

provozu. Zajištění kvalitního vybavení škol a školských zařízení na území kraje (např. budování 

specializovaných učeben nebo pořízení specializovaných pomůcek a vybavení pro výuku). Podpora 

zvyšování kapacit školských zařízení v oblastech, kde je aktuální nedostatek počtu míst ve školách 

a v budoucnu lze očekávat další nárůst počtu žáků (např. suburbánní části Brna).  

   

Sport   

Specifický cíl 1.5 Zvýšení zájmu o pohyb a sport 

Tematické opatření 1.5.1: Zajištění široké nabídky sportovních aktivit 

Zvyšování materiálního zajištění sportovních organizací a vytvoření takových podmínek, které 

umožní rozvíjet nabídku sportovních aktivit (např. příspěvky na činnost klubů, spolků, nebo školních 

volnočasových aktivit). Cílem je zapojit do sportu co možná nejširší spektrum a největší počet 

obyvatel, a to bez ohledu na výkonnostní aspekt nebo věk. Pohyb a zdravý životní styl bude v tomto 

kontextu jedním z nástrojů, jak zvládnout výzvy spojené s demografickým stárnutím populace.  

  

 

Tematické opatření 1.5.2: Spolupráce v oblasti rozvoje sportu a jeho propagace 

Podpora činnosti subjektů organizujících a propagujících sport napříč všemi věkovými kategoriemi na 

území kraje. Podpora pořádání sportovních a volnočasových akcí a projektů vedoucích k vyšší 

sportovní participaci obyvatelstva (např. podpora pořádání závodů, turnajů nebo dětských olympiád). 

   

 

Tematické opatření 1.5.3: Podpora talentované mládeže a vrcholového sportu 

Podpora podmínek umožňujících rozvoj talentovaných sportovců (např. pořádání tréninkových 

kempů krajských výběrů nebo reprezentací v různých sportovních odvětvích) a zkvalitňování 

podmínek pro vrcholový sport na území kraje. 
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Specifický cíl 1.6 Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury 

Tematické opatření 1.6.1: Kvalitní sportovní infrastruktura 

Podpora údržby, rekonstrukce a budování nových venkovních i vnitřních sportovišť ve spolupráci 

s obcemi, sportovními kluby a jinými zainteresovanými subjekty pro všechny výkonnostní úrovně 

sportovců a věkové kategorie (vč. seniorů). Například se může jednat o budování nebo rekonstrukci 

venkovních sportovišť pro širokou veřejnost (workoutová hřiště, sportoviště pro seniory), dětská 

hřiště, sportovní haly apod. 
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Dopravní infrastruktura a obslužnost území Zdravotnictví a sociální oblast 
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Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast 

„Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny.“ 

SILNÉ STRÁNKY   

Přítomnost významných krajských zdravotnických zařízení. 

Fungující systém komunitního plánování sociálních služeb. 

Nastavený systém podpory nezávislého života osob se zdravotním postižením. 

Fungující systém podpory rodinné politiky v kraji. 

Kvalitní systém vzdělávání ve zdravotnictví a v sociální oblasti. 

POTENCIÁL   

Aplikace moderních přístupů a nových technologií v sociální oblasti a zdravotnictví. 

Rozvoj a modernizace infrastruktury zdravotnických zařízení. 

Zvýšení dostupnosti ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb. 

Rozvoj spolupráce na úrovni sociálně-zdravotnického pomezí. 

Růst prestiže a motivace ve zdravotnických a sociálních profesích. 

Zvyšování významu rodinné a seniorské politiky kraje. 

PROBLÉMY   

Růst disparit v přístupu k sociálním a zdravotním službám (nedostupnost ve venkovských oblastech). 

Nepříznivý demografický vývoj a rostoucí potřebnost sociálních a zdravotních služeb. 

Úbytek zdravotnického personálu a pracovníků v sociální oblasti (vysoký průměrný věk). 

Nedostatečná finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb k zajištění a udržení kvalifikovaného 
a zkušeného personálu pro efektivní sociální práci a poskytování sociálních služeb. 

 

Zdravotnictví 

Specifický cíl 2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví 

Tematické opatření 2.1.1: Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na 

území kraje 

Cílem opatření je optimalizovat dostupnost, kapacitu a kvalitu zdravotnických zařízení. Plánované 

jsou projekty např. ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (rozvoj nemocnice v oblasti urgentního příjmu, 

dialýzy a snížení energetické náročnosti) nebo ve Fakultní nemocnici Brno, kde má vzniknout nová 

porodnice, nový centrální urgentní příjem, transplantační jednotka či nová ústřední lékárna pro 

distribuci léčiv. Zároveň je zejména pro zkvalitnění dostupnosti v periferních oblastech cílem kraje 

rozvíjet přeshraniční spolupráci. 
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Tematické opatření 2.1.2: Zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu 

Stávající systém financování zdravotnictví je nedostačující. V tomto kontextu je cílem 

Jihomoravského kraje ve spolupráci a součinnosti s ostatními kraji usilovat o zvýšení finanční podpory 

zdravotnictví ze státního rozpočtu České republiky. Potřebnost navýšení finančních prostředků 

vyplývá ze současného trendu demografického stárnutí populace, kdy jsou očekávány vyšší nároky 

na zdravotní péči. 

  

 

Tematické opatření 2.1.3: Podpora paliativní péče ve zdravotnictví 

Podpora rozvoje paliativní péče pro všechny věkové skupiny obyvatel v nemocnicích akutní 

a následné péče, podpora vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti 

paliativní péče (provázanost s Tematickým opatřením 2.2.5: Podpora paliativní péče v sociálních 

službách). Cílem paliativní péče je zejména zmírnění strastí a zachování kvality života pacienta, který 

trpí nevyléčitelnou nemocí nebo se nachází v závěrečných fázích života. V tomto kontextu bude kraj 

usilovat o zajištění dostatečné kapacity a dostupnosti paliativní péče všem občanům Jihomoravského 

kraje s pokročilým onemocněním, kteří tuto péči potřebují. V tomto kontextu je očekáváno vybudování 

sítě ambulancí paliativní medicíny, poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče 

a konziliárních týmů paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče. 

   

 

Tematické opatření 2.1.4: Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti 

zdravotních služeb 

Cílem kraje je rekonstruovat a budovat zdravotnickou infrastrukturu s ohledem na současnou 

a budoucí potřebnost zdravotnické péče a modernizovat vybavenost zdravotnických zařízení. Účelem 

je zvýšení kvality poskytované péče. Jihomoravský kraj bude podporovat modernizaci přístrojového 

vybavení, zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu, 

ochrany zdraví osob v systému zdravotní péče a zvyšování počtu specializovaných pracovišť 

(průnik s opatřením 2.1.1). 

    

 

 

Tematické opatření 2.1.5: Zajištění kvalitních personálních kapacit ve zdravotnictví 

Vytvoření strategie systému výchovy a vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických 

zaměstnanců, za účelem udržení stávající úrovně péče a získání nových kvalitních odborně 

vzdělaných zaměstnanců (např. zajištění kvalitního vzdělávání na SZŠ, VOŠ a podpora VŠ, 
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organizace stáží, náborů a motivačních programů pro studenty), podpora získání lékařských 

specialistů prostřednictvím ekonomických benefitů (přímá finanční podpora ambulancí nebo podpora 

zřízení ambulance, zajištění odpovídajícího bydlení, zajištění dopravního prostředku pro poskytování 

péče v území). Cílem opatření je zároveň zajistit dostatečnou personální kapacitu ve zdravotnictví. 

Kraj rovněž bude usilovat o podporu a motivaci žáků již na nižších úrovních vzdělávací soustavy tak, 

aby byla zajištěna dostatečná poptávka po zdravotnických oborech. 

  

 

Tematické opatření 2.1.6: Podpora elektronizace zdravotnictví v Jihomoravském kraji 

Zlepšení dostupnosti, kvality, bezpečnosti a efektivity využití informačních a komunikačních 

technologií ve zdravotnictví prostřednictvím moderních nástrojů, sdílením dat a postupným 

odstraněním nadbytečné papírové dokumentace. Kraj bude nadále rozvíjet koncept eHealth, který je 

zaměřen na sdílení zdravotnické dokumentace mezi subjekty působícími v oblasti zdravotní péče. 

Cílem projektu je zajištění efektivní výměny zdravotnické dokumentace a dalších zdravotních dat 

mezi všemi zdravotnickými zařízeními poskytujícími přednemocniční nebo akutní lůžkovou péči na 

území Jihomoravského kraje, a tím i zvýšení efektivity poskytování zdravotní péče. 

    

 

Tematické opatření 2.1.7: Posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů zdravotní 

péče v Jihomoravském kraji 

Metodická podpora vedoucí ke zkvalitnění činnosti poskytovatelů zdravotní péče v kraji a další 

informační podpora. Cílem je zachování stávajících ambulancí, rozšíření ordinačních hodin nebo 

zřízení nových ambulantních zařízení primární péče v obcích (např. praktičtí lékaři pro dospělé, 

praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní gynekologové, stomatologové), kde je zhoršená dopravní 

dostupnost do zdravotnických zařízení (zejména venkovské oblasti). 

    

 

Tematické opatření 2.1.8: Podpora sociálně-zdravotního pomezí 

Podpora navázání užší spolupráce mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb souvisí 

s pokračujícím trendem demografického stárnutí populace. Jedná se o komplexní řešení následné 

péče a zdravotně – sociální péče, případně zdravotní péče poskytované v zařízeních sociálních 

služeb, v souvislosti se změnami věkové struktury obyvatelstva Jihomoravského kraje. Cílem je 

rovněž sdílení zkušeností a spolupráce při řešení společných témat. Rovněž je navázání této 

spolupráce potřebné za účelem zvýšení komfortu pacientů, resp. klientů sociálních služeb 

a k plynulému přechodu a navázaní péče mezi poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb. 
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Tematické opatření 2.1.9: Podpora osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

Opatření je zaměřeno na zvyšování zdravotní gramotnosti a osvěty v oblasti aktivního přístupu ke 

zdraví od narození po stáří. Informovanost občanů (např. organizování přednášek ve školách) by 

měla vést ke zdravému životnímu stylu a samostatnosti v péči o vlastní zdraví. Tímto by mělo dojít 

k informovaným rozhodnutím týkajících se případné léčby, k omezení zdravotně rizikových faktorů 

(např. prevence závislosti na návykových látkách) a také k omezení nadužívání zdravotní péče. 

  

 
 

Sociální služby 

Specifický cíl 2.2 Dostupné sociální služby 

Tematické opatření 2.2.1: Optimalizace sítě a zajištění dostupnosti ambulantních, terénních 

a pobytových sociálních služeb 

S ohledem na demografické stárnutí je stěžejní z pohledu Jihomoravského kraje optimalizovat síť 

a zajistit odpovídající dostupnost ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb na celém 

území kraje s ohledem na potřebnost, dostupnost, kvalitu a dlouhodobou finanční udržitelnost.  

    

 

Tematické opatření 2.2.2: Pokračování v procesu transformace a deinstitucionalizace 

sociálních služeb 

Kraj vnímá vysoký potenciál deinstitucionalizované formy sociálních služeb, kdy trendem budoucnosti 

bude vyšší podpora terénních a ambulantních forem péče s postupným vyšším využíváním nových 

a asistivních technologií (např. náramková péče). Cílem je rovněž vytvoření vhodných podmínek 

zajišťujících setrvání osob v jejich přirozeném prostředí. Takové podmínky lze zajistit vyšší 

dostupností sociálních služeb pečovatelské služby a osobní asistence. Současně je však nutné 

soustavně zajistit dostatečné kapacity pobytových služeb – domovů se zvláštním režimem, domovů 

pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením, které budou odpovídat kapacitním 

nárokům obyvatel Jihomoravského kraje (viz TO: 2.2.1). 
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Tematické opatření 2.2.3: Zvýšení financování systému sociálních služeb ze strany státu 

Současný systém financování sociálních služeb neodpovídá stávající poptávce po sociálních 

službách. S ohledem na pokračující demografické stárnutí obyvatelstva kraje a očekávané zvýšení 

počtu osob ve starším věku, lze očekávat další růst potřebnosti sociálních služeb. Spolupráce na 

krajské úrovni by měla usilovat o zvýšení finanční podpory sociálních služeb ze státního rozpočtu 

České republiky. 

  

 

Tematické opatření 2.2.4: Zajištění kvalitních personálních kapacit v sociálních službách 

Podpora systému výchovy a vzdělávání pracovníků v sociální oblasti (např. podpora specializačního 

vzdělávání zajišťovaného vysokými a vyššími odbornými školami, podpora akreditovaných kurzů, 

školení a praktických stáží) s cílem zvýšení početního stavu a zajištění odborně vzdělaných 

zaměstnanců v sociálních službách. 

   

 
 

Tematické opatření 2.2.5: Podpora paliativní péče v sociálních službách 

Opatření cílí na zavádění paliativní péče v sociálních službách, podporu dostupnosti mobilní 

specializované paliativní péče, podporu rozvoje dostupnosti paliativní péče v pobytových zařízeních 

sociálních služeb a domovech pro seniory (provázanost s Tematickým opatřením 2.1.3: Podpora 

paliativní péče ve zdravotnictví). Cílem opatření je zároveň zajistit dostatečnou personální kapacitu 

v sociálních službách poskytujících paliativní péči. 
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Tematické opatření 2.2.6: Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů 

Podstatou prevence vzniku rizikového chování (např. užívání návykových látek, rasismu, šikany, 

vandalismu, extremismu) je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové 

chování nevyskytlo. Prevence v tomto kontextu bude cílena zejména do škol a školských zařízení. 

Dále se prevence bude soustředit na sociální reintegraci nebo potlačení přetrvávajícího rizikového 

chování u osob, u kterých se již rizikové chování vyskytlo (např. osoby propuštěné z výkonu trestu 

odnětí svobody nebo osoby trpící závislostí na některé z návykových látek). Prevence se bude 

zaměřovat také na předcházení vzniku rizikového chování u osob žijících v prostředí, kde přichází do 

kontaktu s rizikovým chováním (např. osoby ze sociálně vyloučených lokalit). 

     

 

Stárnutí obyvatelstva 

Specifický cíl 2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí 

Tematické opatření 2.3.1: Podpora neformální péče 

Kraj bude podporovat osoby vykonávající neformální péči prostřednictvím poskytování informací 

a metodické podpory v oblastech adekvátní péče, vzdělávání a psychologického poradenství. 

Spolupráce na krajské úrovni by měla usilovat o nastavení legislativních podmínek ve vztahu 

k národní úrovni a měla by se zaměřit na nastavení systému neformální péče z pohledu finanční 

podpory, vzdělávání a služeb pro pečující osoby. Vzhledem k očekávanému demografickému 

stárnutí lze očekávat růst cílové skupiny, tedy i zvýšené nároky na kapacitu a zajištění adekvátních 

podmínek ke stárnutí. Cílem opatření je rovněž podpora organizací a obcí zajišťujících vzdělávací 

a podpůrné programy pro pečující, osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost a rozvoj 

dobrovolnictví v oblasti neformální péče. 

   

 

Tematické opatření 2.3.2: Využití nových forem asistivních a inovativních technologií 

Jihomoravský kraj vnímá inovace jako jeden z nástrojů, jak zvládnout předpokládané vyšší nároky na 

zdravotní a sociální péči v důsledku demografického stárnutí populace. V tomto kontextu kraj vnímá 

vysoký potenciál neinstitucionalizované formy sociálních služeb, kdy trendem budoucnosti bude vyšší 

podpora terénních a ambulantních forem péče s postupným vyšším využíváním nových a asistivních 

technologií (náramková péče, mobilní aplikace aj.). 
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Tematické opatření 2.3.3: Podpora aktivního stárnutí 

Podpora začleňování seniorů do společnosti a jejich participace na společenském, volnočasovém, 

kulturním, duchovním i občanském dění (např. finanční podpora projektů, obcí, organizací nebo akcí 

zaměřených na seniory v oblasti společenského života, rekreace, kultury apod.). Cílem je podpořit 

aktivní život seniorů, který přispívá k jejich fyzické i psychické pohodě. V tomto kontextu je možné 

opatření vnímat jakožto jeden z nástrojů pro zvládnutí výzev spojených s demografickým stárnutím 

populace. 

   

 

 

Soudržná společnost 

Specifický cíl 2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení 

Tematické opatření 2.4.1: Podpora rodin s dětmi, seniorů a mezigeneračního soužití 

Opatření se zaměřuje na podporu mezigeneračního soužití výhodného pro všechny zapojené věkové 

skupiny, výstavbu mezigeneračních center, které kombinují např. služby předškolního vzdělávání 

a denních stacionářů, nebo subjektů zajišťujících mezigenerační aktivity jako jsou spolky nebo 

knihovny. Cílem opatření je dále podpora aktivit rodinné a seniorské politiky vyplývající ze 

schváleného koncepčního dokumentu pro tuto oblast. 

   

 

Tematické opatření 2.4.2: Mapování sociálně vyloučených lokalit a zvýšení dostupnosti služeb 

v těchto oblastech 

Identifikace, aktualizace a popis sociálně vyloučených lokalit a porovnání stavu s již proběhlými 

mapováními. Na základě mapování je nutná spolupráce s městy a obcemi při plánování a koordinaci 

sociálních služeb a zlepšení dostupnosti sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem 

opatření je zvýšit dostupnost sociálních služeb v těchto oblastech, a to včetně služeb pro seniory. 
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Tematické opatření 2.4.3: Podpora sociálního bydlení 

Podpora poskytování sociálního bydlení a sociální práce osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí 

bezprostředně ohroženým (např. senioři, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí 

nebo mladé rodiny s dětmi). Opatření je dále zacíleno na poskytování krizového bydlení, stávajících 

sociálních služeb prostřednictvím azylových domů, sociálních bytů nebo dostupných bytů. 

    

 

 

Tematické opatření 2.4.4: Podpora malokapacitních komunitních služeb 

Podpora dostupnosti a vzniku malokapacitních komunitních služeb, programů a zařízení, jejichž cílem 

je pomoci všem cílovým skupinám (mj. osobám s duševní poruchou, cizincům apod.). Cílem je 

umožnit dotčeným osobám žít co nejvíce v podmínkách odpovídajících běžnému životu. Cílem 

opatření je uspokojit jejich zdravotní, psychické nebo sociální potřeby a dále rozvíjet soudržnost 

komunity a utvářet vhodné podmínky pro efektivní integraci cílových skupin a jejich zapojení do 

běžného života (mj. s ohledem na zvyšující se počet nově příchozích osob ze zahraničí). Začlenění 

osob s duševním onemocněním je pak aktuálně velice potřebné v souvislosti s realizací reformy 

psychiatrické péče. 
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Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území 

„Plynulá a udržitelná doprava na území kraje.“  

SILNÉ STRÁNKY   

Kvalitní a fungující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK). 

Mezinárodní železniční a silniční koridory procházející krajem a výhodná geografická poloha. 

Přítomnost mezinárodního letiště Brno-Tuřany. 

Vhodné podmínky pro cyklistickou dopravu. 

POTENCIÁL   

Výstavba plánovaných úseků dálnic a obchvatů měst a obcí. 

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně mostů. 

Plné využití potenciálu mezinárodního letiště Brno-Tuřany.  

Modernizace a rozvoj sítě železniční dopravy (vysokorychlostní tratě, modernizace zastávek a nádraží atd.). 

Podpora ekologicky šetrných forem dopravy a vyššího využívání veřejné hromadné dopravy. 

Rozvoj návaznosti integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na sousední regiony. 

Dobudování sítě cyklostezek a cyklotras. 

PROBLÉMY   

Nedokončení klíčových plánovaných dopravních infrastruktur z důvodu nedostatečného finančního, 
právního a technického zajištění (plánované dálniční úseky, obchvaty měst a obcí, železniční koridory aj.). 

Zhoršení kvality silnic II. třídy, III. třídy a mostů v případě poklesu finančních prostředků na jejich údržbu 
a v důsledku vyššího využívání silnic II. a III. tříd nákladní a tranzitní dopravou. 

Nedostatečné vytížení mezinárodního letiště. 

Zakonzervování stávající stavební legislativy. 

Špatná dopravní dostupnost v periferních částech kraje. 

 

Dopravní infrastruktura  

Specifický cíl 3.1 Kvalitní dopravní síť kraje 

Tematické opatření 3.1.1: Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby a rekonstrukce 

železniční infrastruktury pro meziregionální a vnitřní dopravu 

Kraj bude systematicky usilovat o zkvalitňování současné dopravní sítě a bude poskytovat maximální 

možnou součinnost při výstavbě chybějících úseků železniční infrastruktury na území kraje. Mezi 

stěžejní projekty patří přestavba nekapacitního železničního uzlu a přeložení brněnského hlavního 

nádraží, vybudování Boskovické spojky, modernizace a elektrifikace tratě č. 340 v úseku Blažovice – 

Veselí nad Moravou, elektrifikace tratě č. 244 v úseku Střelice – Moravský Krumlov a Ivančice, 

elektrifikace tratě č. 256 Žďár nad Sázavou – Nové Město – Tišnov, elektrizace a zkapacitnění tratě 

do obce Zastávka u Brna (popř. pokračování dále ve směru na Jihlavu), dokončení revitalizace tratě 

č. 246 v úseku Břeclav – Znojmo. Opatření zahrnuje rovněž podporu přípravy a realizace železniční 
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infrastruktury mezinárodního významu (TEN-T) např. Brno-Přerov, vysokorychlostní trať Praha – 

Brno – Břeclav aj. 

  

 

Tematické opatření 3.1.2: Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby chybějících 

úseků klíčových silničních a dálničních spojení a zmírnění dopadů tranzitní dopravy 

Kraj bude systematicky usilovat o výstavbu chybějících a nedokončených úseků silniční a dálniční 

dopravní infrastruktury na svém území. Mezi stěžejní projekty silniční dopravy patří např. dostavba 

dálnice D52, D55 a velkého městského okruhu v Brně, vybudování nové silnice pro motorová vozidla 

č. I/43, rozšíření dálnice D1 nebo modernizace komunikace č. I/53. Jihomoravský kraj bude zároveň 

usilovat o zavedení takových opatření, jejichž cílem je udržet tranzit na dopravních komunikacích 

k tomu uzpůsobených, tj. bude usilovat o výstavbu obchvatů měst a obcí, které mají za cíl svézt 

dopravu z center (dokončení obchvatu Znojma, vybudování obchvatu Mikulova a Břeclavi apod.).  

  

 

Tematické opatření 3.1.3: Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových 

městských komunikací 

Soustavná a kvalitní údržba a rekonstrukce krajské sítě silnic II. třídy, III. třídy, mostů a klíčových 

komunikací na území obcí za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích (příkladem aktivity je 

mj. podpora budování mimoúrovňových křížení, které mohou přispívat ke zvyšování plynulosti 

dopravy a vyšší bezpečnosti chodců, např. v případě výstavby nadchodů).  

   

 

Tematické opatření 3.1.4: Rozvoj a rekonstrukce sítě bezpečných cyklostezek včetně 

doprovodné infrastruktury 

Podpora rozvoje sítě bezpečných cyklostezek na území Jihomoravského kraje, které slouží ke 

každodenní dojížďce za zaměstnáním nebo do škol. Jedná se zejména o dojížďku do města Brno 

nebo jiných regionálních center zaměstnanosti, školství a služeb (Blansko, Mikulov, Břeclav, 

Hodonín, Znojmo nebo Vyškov). Cílem je rovněž rozvíjet napojení na mezinárodní (EuroVelo 4, 9 

a 13), národní a krajské cyklotrasy. Nedílnou součástí je rozvoj doprovodné infrastruktury 

prostřednictvím značení tras, instalace informačních tabulí, odpočívadel, úschoven kol nebo 

servisních stanic (provázanost s tematickým opatřením 6.8.1: Zajištění dostupnosti turistických cílů 

udržitelnými formami dopravy). Síť cyklostezek a cyklotras by v tomto ohledu měla mj. propojovat 

turistické atraktivity kraje a vytvářet kvalitní zázemí pro rekreaci a sport. 
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Tematické opatření 3.1.5: Rozvoj infrastruktury městské kolejové dopravy 

Podpora rozvoje tramvajové sítě na území města Brna a vybudování severojižního kolejového 

diametru. 

  

 

 

Tematické opatření 3.1.6: Rozvoj Mezinárodního letiště Brno-Tuřany a doprovodné dopravní 

infrastruktury 

Zajištění leteckého spojení Mezinárodního letiště Brno-Tuřany s mezinárodními uzlovými letišti za 

účelem usnadnění osobní přepravy v rámci celého světa. Opatření by mělo směřovat mj. k výstavbě 

železniční zastávky u brněnského letiště. Železniční spojení s centrem Brna významně zjednoduší 

přesun cestujících. Dále je cílem opatření zasadit se o rozvoj nákladní letecké dopravy a obslužné 

infrastruktury. 

  

 

Tematické opatření 3.1.7: Podpora vzdělávacích, osvětových a komunikačních aktivit za 

účelem zvýšení bezpečnosti dopravy 

Zvýšení bezpečnosti provozu prostřednictvím vzdělávání, osvěty a komunikačních aktivit 

(např. osvětové a vzdělávací programy zaměřující se na bezpečnost provozu, následky nehod, první 

pomoc, ekologické dopady různých forem dopravy nebo organizace kampaní v rámci dopravních 

prostředků Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje se zaměřením na dodržování 

pravidel silničního provozu). 

   

 

Tematické opatření 3.1.8: Podpora logistických terminálů kombinované dopravy 

Vytvoření podmínek pro vznik logistických terminálů umožňujících svými parametry kombinovanou 

přepravu nákladu po železnici, silnici a letadlovou dopravou. Vybudování logistických terminálů 

v Brně-Tuřanech a v Břeclavi v návaznosti na již existující železniční tratě. 
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Systém veřejné dopravy 

Specifický cíl 3.2 Zvýšení obslužnosti území a efektivní Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje 

Tematické opatření 3.2.1: Rozvoj systémů veřejné dopravy a podpora spolupráce se 

sousedními regiony 

Optimalizace stávající sítě, rozšíření IDS JMK nebo rozvoj tarifní integrace regionálních linek. 

Propojení se sousedními kraji a státy pravidelnými linkami v souvislosti s existující poptávkou po 

dopravě. 

   

 

Tematické opatření 3.2.2: Výstavba efektivně umístěných přestupních terminálů vč. výstavby 

a rozvoje sítě záchytných parkovišť a služeb pro další formy navazující dopravy 

Podpora výstavby přestupních terminálů, záchytných parkovišť typu P+R („zaparkuj a jeď“), K+R 

(„polib a jeď“), B+R („přijeď na kole a jeď“) a zajištění odpovídajícího sociálního zázemí a doprovodné 

infrastruktury a služeb (např. stojany pro jízdní kola, občerstvení, maloobchodní služby, bezbariérové 

prvky). 

   

 

 

Tematické opatření 3.2.3: Zvýšení atraktivity a přístupnosti veřejné dopravy v kraji  

Zvýšení komfortu prostředků veřejné dopravy včetně modernizace přestupních terminálů 

(např. zajištění bezbariérovosti, přístup k internetu a dobíjecím zásuvkám, rozšíření sítě informačních 

panelů a poskytování informací o spojích – odjezdy, příjezdy a zpoždění spojů nebo čistota interiéru). 

   

 

  

Tematické opatření 3.2.4: Podpora modernizace vozového parku veřejné dopravy 

Nákup nových vozidel (kolejové i silniční dopravy) a modernizace stávajícího vozového parku pro 

veřejnou dopravu. Cílem je zaměřit se na taková vozidla a technická řešení, která budou 

mj. ekologicky šetrná k životnímu prostředí. Součástí tematického opatření je rovněž podpora 

z hlediska vyšší bezpečnosti cestujících a zvýšení bezbariérovosti vozového parku Integrovaného 

dopravního systému Jihomoravského kraje. 
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Tematické opatření: 3.2.5: Technická podpora projekčních prací 

Zajištění podpory obcím a svazkům měst a obcí při přípravě projektů v oblasti dopravy, a to 

prostřednictvím spolupráce mezi Jihomoravským krajem, KORDIS JMKK3 a obcemi (např. plánování 

infrastruktury přestupních terminálů, stanic, zastávek nebo úpravy komunikací v intravilánech obcí 

a měst). 

   

 
 

Budoucnost mobility (Future mobility) 

Specifický cíl 3.3 Snížení uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje  

Tematické opatření 3.3.1: Podpora udržitelných forem dopravy 

Podpora využívání systému veřejné dopravy nebo individuální sdílené dopravy (např. jízdních kol, 

skútrů, automobilů) včetně autonomních vozidel. Cílem je zvyšovat podíl těchto forem dopravy na 

celkovém přepravním výkonu. Jednou z priorit Jihomoravského kraje, která náleží do tohoto 

tematického opatření, je podpora rozvoje infrastruktury pro vozidla poháněná elektřinou, stlačeným 

zemním plynem nebo vodíkem. 

    

 

 

Tematické opatření: 3.3.2: Příprava a zavádění řešení MaaS (Mobility as a Service) 

a inteligentních dopravních informačních, tarifních a řídících systémů 

Zvýšení efektivity dopravy prostřednictvím inteligentních dopravních informačních, tarifních a řídících 

systémů. Optimalizace dopravní dostupnosti za základní občanskou vybaveností (zdravotní a sociální 

služby, orgány veřejné správy nebo pošty), a to prostřednictvím sběru velkých dat a jejich 

vyhodnocováním, měřením dopravy a vytvořením optimálního dopravního modelu. 

    

 

 

 

 

3 Koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, společnost KORDIS JMK, a.s. 
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Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura,  

rozvoj venkova a zemědělství 

„Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.“  

SILNÉ STRÁNKY   

Vysoký podíl obyvatel žijících v domech napojených na čističky odpadních vod a veřejné vodovody. 

Popularita regionálních zemědělských produktů. 

Vysoký podíl území s bohatou biodiverzitou. 

Existence vysokokapacitního zařízení na energetické využívání komunálního odpadu v Brně. 

POTENCIÁL   

Zvýšení retenční schopnosti krajiny a efektivní hospodaření s vodou. 

Zlepšení způsobu obhospodařování půdy s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. 

Zesílení vazby a komunikace mezi krajskou a obecní samosprávou a subjekty podnikajícími v zemědělství. 

Podpora ekologických forem zemědělství. 

Rozšíření ekologicky šetrných způsobů vytápění. 

Připojování dalších obcí na veřejné kanalizace a veřejné vodovody. 

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Podpora zavádění vysokorychlostního internetu. 

Podpora elektromobility. 

PROBLÉMY   

Zhoršení podmínek pro zemědělství z důvodu změny klimatu a nevyrovnaného a snižujícího se úhrnu 
srážek, větrné a vodní eroze (nadprůměrné zastoupení půd ohrožených větrnou a vodní erozí).  

Výskyt lokalit zatížených ekologickou zátěží a degradace zemědělské půdy vyplývající z intenzivního 
způsobu zemědělství. 

Nedostatek pitné vody z důvodu závislosti na zdrojích podzemních a povrchových vod nacházejících se 
v sousedních krajích nebo z důvodu vnějších faktorů (např. těžba štěrkopísku v Uherského Ostrohu). 

Snižování ekologické stability území. 

Nízký podíl ekologického zemědělství. 

Existence digitálně vyloučených lokalit zejména v okrajových oblastech kraje. 

Nízký podíl rozptýlené zeleně v intenzivně využívané zemědělské krajině. 

Stárnutí populace, vylidnění venkovského prostoru a zvýšení existujících disparit v rámci území kraje. 

 

Životní prostředí a veřejné zdraví 

Specifický cíl 4.1 Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu  

Tematické opatření 4.1.1: Realizace pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny  

Podpora efektivních a účinných komplexních pozemkových úprav, které budou vytvářet podmínky 

pro šetrné hospodaření vlastníků půdy. Prostřednictvím realizace opatření mají být pozemky 

prostorově a funkčně uspořádány tak, aby zabezpečovaly odpovídající prostupnost krajiny. Cílem je 

nastavit efektivní plánování využití území v zemědělství při promyšlené tvorbě krajinné mozaiky se 
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zastoupením mokřadů, malých vodních ploch, protierozních opatření, lesních porostů a dalších 

přírodních prvků, které mají pozitivní vliv na vodní režim krajiny, biodiverzitu a stabilitu. 

   

 

Tematické opatření 4.1.2: Realizace opatření vedoucích ke zvládnutí rizik hydrologických extrémů 

V rámci zvýšení odolnosti sídel a krajiny bude usilováno o zvýšení podpory retence vody v krajině 

a zajištění udržitelného hospodaření s vodou (např. zasakování, zvýšení zásob a využívání 

srážkových vod) a funkčně propojené systémy ekologicky stabilních ploch zeleně. Důležitou roli 

budou hrát vodní a vegetační plochy, které ovlivňují sídelní mikroklima. Mezi příklady směrování 

podpory patří protipovodňová opatření (např. budování průlehů nebo poldrů), výstavba, obnova či 

rekonstrukce vodních nádraží (např. obnova rybníků, mokřadů, požárních nádrží a drobných říčních 

toků) nebo zvýšení kapacity a úprava původních přirozených koryt vodních toků včetně obnovy jejich 

průtočnosti. 

   

 

Tematické opatření 4.1.3: Obnova a péče o významné krajinné prvky vedoucí ke snížení vodní 

a větrné eroze a rozvíjení biologické rozmanitosti 

Obnovou významných krajiných prvků v území (např. remízky, lesy, vodní toky, rybníky, mokřady, 

meze a trvalé travní plochy) má Jihomoravský kraj za cíl snížení dopadů větrné a vodní eroze krajiny 

a rozvoj biologické romaznitosti. 

   

 

 

 

Tematické opatření 4.1.4: Podpora osvětové činnosti v oblasti klimatické změny  

Podpora osvěty, vzdělání a popularizace výzkumu zabývající se dopady postupující klimatické změny 

(např. podpora výukových programů ekologie nebo popularizace způsobů snížení dopadu vlastního 

jednání na životní prostředí). Kraj bude v tomto kontextu upozorňovat na problémy spojené 

s konzumním chováním a zdůrazňovat zásady cirkulární a udržitelné ekonomiky. 
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Tematické opatření 4.1.5: Výsadba původních a odolných druhů rostlin 

Výsadba původních a odolných druhů rostlin nebo změna druhové a prostorové skladby rostlin 

odpovídající stanovišti, která dopomůže k adaptaci na změnu klimatu. Dále by měly být aplikované 

šetrnější a přírodě bližší formy hospodaření (např. agrolesnictví), které povedou ke zvýšení stability 

a odolnosti krajiny. 

   

 

Tematické opatření 4.1.6: Podpora opatření vedoucích ke snížení větrné eroze 

Podpora organizačních (výběr pěstovaných plodin, pásové střídání plodin, tvar a velikost pozemků), 

agrotechnických (zadržení vody v půdě, úprava struktury půdy) a technických opatření (výsadba 

větrolamů a přenosných zábran). 

  

Specifický cíl 4.2 Zlepšení kvality ovzduší 

Tematické opatření 4.2.1: Podpora obnovitelných zdrojů energie 

Podpora samotné výroby nebo kombinované výroby elektřiny a tepla prostřednictvím využití 

obnovitelných zdrojů energie v soustavách zásobování elektřinou a teplem včetně odpovídajícího 

přizpůsobení technických sítí (např. výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových 

tepelných čerpadel, instalace solárních systémů, zdrojů tepla a elektřiny využívajících biomasu nebo 

bioplyn) vedoucí ke snižování negativních částic v ovzduší. 

   

 

Tematické opatření 4.2.2: Osvěta a zvyšování motivace pro přechod k ekologicky více šetrným 

způsobům vytápění 

Osvěta vedoucí k omezení využívání lokálních topenišť, k racionalizaci energetické spotřeby 

a aplikaci ekologičtějších forem systémů vytápění v domácnostech (např. monitoring stavu ovzduší 

a cílená environmentální výchova prezentující dopad znečištění ovzduší na zdraví lidí v oblastech 

s dlouhodobě špatným stavem ovzduší). 
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Specifický cíl 4.3 Snižování dopadů lidské činnosti 

Tematické opatření 4.3.1: Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvěta v oblasti 

spotřeby energií 

Osvěta vedoucí k racionalizaci energetické spotřeby vedoucí k aplikaci úsporných energetických 

opatření – podpora zateplování objektů, přechodu na efektivnější systémy vytápění, výměny oken 

a realizace dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov. 

   

 

Tematické opatření 4.3.2: Ochrana před nadměrným hlukem z dopravy 

Podpora výstavby technických opatření (např. protihlukové stěny) za účelem snížení hlukové zátěže 

a podpora realizace environmentálních aktivit (např. výsadba liniové zeleně) z důvodu snížení 

imisního zatížení z dopravy. 

   

Technická infrastruktura 

Specifický cíl 4.4 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury 

Tematické opatření 4.4.1: Předcházení vzniku odpadů a odpadové vzdělávání 

Osvěta cílená za účelem snížení objemu vyprodukovaného komunálního odpadu a ke zvýšení podílu 

vytříděného odpadu (např. vyšší automatizace třídících linek). Nové technologie a přístupy by v tomto 

kontextu měly vést ke snížení ekologických vlivů vyprodukovaného odpadu na životní prostředí, 

k rozvoji kompostování a k vyššímu energetickému využití odpadu. 

   

 

Tematické opatření 4.4.2: Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury 

Podpora investic do komplexní obnovy technické infrastruktury v rámci jedné akce tak, aby bylo 

dosahováno úspor při realizaci projektu. Podpora údržby a rozšiřování sítě vodovodů, kanalizace, 

čistíren odpadních vod, přenosové soustavy elektrické energie nebo distribuční sítě plynovodů 

a teplovodů. 
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Tematické opatření 4.4.3: Podpora sanace starých ekologických zátěží 

Podpora průzkumu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených včetně návrhu 

efektivního řešení odstranění kontaminace ohrožující vodní zdroje a citlivé ekosystémy. 

  

 

Rozvoj venkova 

Specifický cíl 4.5 Rozvoj občanské vybavenosti na venkově 

Tematické opatření 4.5.1: Rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost 

v obcích 

Zajištění vhodných podmínek pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích představuje jednu ze 

základních podmínek rozvoje komunit. Předmětem opatření je finanční podpora určená k obnově 

zařízení určených pro spolkovou a dobrovolnickou činnost, jejichž stav je aktuálně v některých 

venkovských oblastech nedostačující (obecní knihovny, komunitní centra, kulturní domy, multifunkční 

prostory pro kulturní a sportovní činnost aj.). 

    

 

Tematické opatření 4.5.2: Podpora využití nových technologií a inovativních přístupů 

aplikovatelných pro potřeby venkovských oblastí 

Současný technologický pokrok nabízí nové nástroje a inovace, jež mohou vést k rozvoji životní 

úrovně obyvatelstva ve venkovských oblastech. Cílem opatření je usnadnit přístup obyvatel venkova 

ke službám každodenní potřeby a rozvoj chytrých řešení na území kraje (např. online dostupnost 

služeb veřejné správy, monitoring stavu životního prostředí, inteligentní sítě nebo systémy 

hromadného sdílení informací).  

     

 

Tematické opatření 4.5.3: Rozvoj sítě komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech 

Podpora budování komunikační infrastruktury (např. optických sítí) pro vedení vysokorychlostního 

internetu dopomůže k zajištění a k vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj podnikatelského sektoru 

a zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Stejně tak je cílem těchto aktivit dosáhnout celkové vyšší 

konkurenceschopnosti a rovnoměrné vybavenosti kraje. Současně rozvoj komunikační infrastruktury 

umožní využití nových technologií a chytrých řešení (viz tematické opatření 4.5.5). 
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Zemědělství 

Specifický cíl 4.6 Zlepšení způsobu obhospodařování půdy 

Tematické opatření 4.6.1: Podpora využití inovativních přístupů v zemědělství 

Podpora inovativních postupů a technologií v zemědělství (např. aplikace moderních přístupů 

snižujících vodní a větrnou erozi, řešení cílených proti nadměrnému utužování půdy a postupů 

přispívajících k zadržování vody v krajině, podpora změny v přístupech k přírodnímu hnojení a v boji 

proti biotickým a abiotickým činitelům nebo usměrňování zemědělského hospodaření). Kraj je 

připraven systematicky podporovat využívání inovativních přístupů v zemědělství. 

    

 

Tematické opatření 4.6.2: Podpora širšího spektra a variability pěstovaných plodin 

Spolupráce na úrovni krajů za účelem nastavení legislativních podmínek v oblasti šetrnějších forem 

hospodaření na zemědělské půdě. Legislativní úpravy by měly směřovat k podpoře druhové 

variability pěstovaných plodin, pozemkových úprav, lepšímu vyrovnávání se s extrémními vlivy počasí 

nebo s větrnou a vodní erozí. Současně je cílem realizovat opatření za účelem zachování úrodnosti 

půdy a vyšší odolnosti vůči biotickým a abiotickým činitelům. 

   

 

Tematické opatření 4.6.3: Podpora udržitelných forem zemědělství a předávání znalostí 

v oblasti udržitelných systémů zemědělství 

Posílení systému předávání znalostí a zkušeností v zemědělství se zaměřením na praktické ukázky 

a prezentaci udržitelných systémů hospodaření s cílem dlouhodobé a udržitelné péče o půdu. Sdílení 

praktických zkušeností s hospodařením v konkrétních podmínkách a aplikace výsledku výzkumných 

organizací. 

   

 

 

Tematické opatření 4.6.4: Podpora osvěty v zemědělství a lesním hospodářství 

Posilování povědomí zemědělců a lesních hospodářů o vlivech a působení průmyslového způsobu 

hospodaření na zemědělské půdě a v lesním hospodářství se zaměřením na zvyšování povědomí 

o negativních vlivech na životní prostředí. Cílem je dále realizovat osvětové akce za účelem 

seznámení zemědělců a lesních hospodářů s potřebou aplikace šetrných a ekologických přístupů 

v zemědělství a jejich pozitivními a dlouhodobými dopady na životní prostředí. 
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Specifický cíl 4.7 Podpora regionálních produktů 

Tematické opatření 4.7.1: Zajištění nabídky a podpora prodeje kvalitních regionálních produktů 

Podpora nabídky a prodeje kvalitních regionálních potravin a produktů (zelenina, ovoce, uzeniny, 

produkty vinařského průmyslu, řemeslné výrobky apod.) Jihomoravského kraje prostřednictvím 

propagace a vhodného přístupu k prodeji produktů (e-shop, regionální trhy, veletrhy a kamenné 

obchody). 

  

 

Tematické opatření 4.7.2: Efektivní propagace regionálních produktů a podpora krátkých řetězců 

Propagace a budování popularity regionálních produktů v rámci České republiky a sousedních států. 

Podpora poptávky po regionálních produktech a aplikace krátkých řetězců. Rozvoj specifického 

zemědělství Jihomoravského kraje (např. vinařství a ovocnářství).  
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Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum 

„Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.“ 

SILNÉ STRÁNKY   

Přítomnost univerzit a významných výzkumných a vývojových institucí a center. 

Přítomnost podpůrných subjektů pro oblast podnikání – Jihomoravské inovační centrum (dále také „JIC“), 
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu („JCMM“) a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. 

Příznivá vzdělanostní struktura s vysokým podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 

Diverzifikovaná ekonomika a růst zaměstnanosti v oborech s vyšší přidanou hodnotou (např. ICT). 

Vysoká úroveň podnikatelské aktivity a konkurenceschopnosti v porovnání s ostatními kraji. 

Růst počtu obyvatel kraje a migrační atraktivita Brna a okolí. 

POTENCIÁL   

Zajištění podmínek pro nově vznikající firmy, společnosti vytvářející produkty s vysokou přidanou hodnotou, 
podpora živnostníků, řemeslníků a rodinných firem. 

Další rozvoj výzkumu a vývoje, aplikovaného výzkumu a vzniku inovací s důrazem na kvalitu a přenos 
výsledků do regionální ekonomiky. 

Podpora technologického transferu mezi výzkumnými institucemi a komerčním sektorem. 

Vtažení globálních společností do kultivace a modernizace místního prostředí. 

Podpora vyššího pokrytí vysokorychlostním internetem a rozvoj datově vedené správy. 

Zvýšení atraktivity zaměstnavatelů v kraji pro obyvatele jiných krajů a zahraničních pracovníků. 

Rozvoj přeshraniční spolupráce. 

PROBLÉMY   

Neřešení významných ekonomických, sociálních a technických disparit v rámci kraje. 

Převyšující poptávka po kvalifikované a vysoce specializované pracovní síle nad nabídkou. 

Odliv lidského a ekonomického kapitálu mimo region. 

Snižující se podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Existence digitálně vyloučených lokalit. 

Výzkum, vývoj a inovace 

Specifický cíl 5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how 

Tematické opatření 5.1.1: Zvýšení podpory výzkumu a vývoje s důrazem na kvalitu a přenos 

výsledků do lokální ekonomiky 

Podpora a posílení spolupráce mezi výzkumnými institucemi, podnikatelskými subjekty a dalšími 

zainteresovanými subjekty uvnitř kraje a v rámci ostatních regionů (vč. zahraničí). Opatření má 

podobu transparentního a proaktivního technologického transferu z univerzit a jiných 

vědeckovýzkumných intitucí (např. podpora aktivit center pro transfer technologií při univerzitách) do 

komerční sféry prostřednictvím komercializace duševního vlastnictví vytvořeného výzkumnou 

organizací (tzv. spin-off). Podpora spin-off procesů ve spolupráci s Jihomoravským inovačním 

centrem. 
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Tematické opatření 5.1.2: Popularizace vědy a STEM 

Popularizace vědy a rozvoj STEM4 a biologie prostřednictvím propagace studia technických 

a přírodovědných oborů a inspirace možnostmi budoucího uplatnění na pracovním trhu. Podporovány 

budou aktivity subjektů, které rozvíjí vědu ve vzdělávání a přibližují ji žákům (např. Jihomoravské 

centrum pro mezinárodní mobilitu, Vida! science centrum). Podporována bude rovněž odborná 

činnost středních škol a jiných organizací rozvíjejících matematickou gramotnost, nebo střediska 

volného času při přípravě a poskytování vědeckotechnických programů a kroužků. 

   

Tematické opatření 5.1.3: Přilákání talentů 

Přilákání talentů prostřednictvím podpory konceptu „Talent Attraction Managment“ a aplikace 

nástrojů, které jsou jeho součástí a jež usnadňují zapojení nadaných osob do profesního života. 

Nastavení systému řízení a odpovědnosti napříč institucemi, které jsou aktivně zapojeny do projektu. 

   

 

Tematické opatření 5.1.4: Posílení mezinárodní excelence akademického prostředí 

Podpora oborů vysokých škol a veřejných výzkumných institucí korespondujících s aktuálními velkými 

společenskými výzvami, které představují excelenci akademického prostředí na mezinárodní úrovni 

a zvyšují konkurenceschopnost kraje (např. biomedicína, genomika, nanotechnologie, 

kyberbezpečnost). 

  

 

Tematické opatření 5.1.5: Pružnější reakce nabídky oborů na globální trendy 

Podpora pružnější nabídky vzdělávacích oborů středních i vysokých škol vytvářejících podmínky pro 

rozvoj a zachycení globálních technologických změn a možných obchodních příležitostí. 

Podporovány budou zejména obory posilující konkurenceschopnost a excelenci kraje (např. 

biomedicína, genomika, nanotechnologie, kyberbezpečnost), nebo obory zvyšující schopnost 

reagovat na probíhající trendy, jakým je např. čtvrtá průmyslová revoluce (podpora internetu věcí 

(„Internet of Things“), kyberfyzických systémů („Cyber-Physical Systems“ apod.). Podporovány 

budou rovněž obory napomáhající ke snižování dopadů probíhající klimatické změny, jako jsou 

přírodní vědy nebo obory sociálních věd. 

   

 

4 Význam zkratky představuje spojení oborů a klíčových slov „Science, Technology, Engineering, Mathematics“, tedy „věda, 

technologie, inženýrské obory a matematika. 
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Tematické opatření 5.1.6: Zvýšení otevřenosti a mezinárodní přitažlivosti vysokých škol 

Rozvoj prestiže vysokých škol a jiných vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí v mezinárodním 

měřítku a vytvoření vhodného prostředí pro výchovu budoucích vizionářů. Opatření je rovněž 

zaměřeno na přilákání zahraničních studentů, pedagogů nebo výzkumníků (např. podpora pobytu 

zahraničních studentů, příprava a realizace společných projektů s celospolečenským dopadem). 

  

Trh práce a podnikání 

Specifický cíl 5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé 

Tematické opatření 5.2.1: Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání 

Zajištění podmínek k udržení stability a prosperity místních podniků. Cílem opatření je podporovat 

atraktivní prostředí pro začínající podnikatele, rodinné firmy, živnostníky nebo řemeslníky, a to 

prostřednictvím poskytování odborných a podpůrných služeb. Cílovou skupinou jsou rovněž místní 

firmy vytvářející produkty s vysokou přidanou hodnotou. Opatření se dále zaměřuje na posilování 

konkurenceschopnosti zavedených malých a středních firem (např. podpora činnosti prostřednictvím 

JIC) nebo na kultivaci podnikatelského prostředí. 

  
 

 

Tematické opatření 5.2.2: Akumulace kapitálu, know-how a jejich další rozvoj na území kraje 

Podpora využití a šíření vytvořených hodnot na území kraje prostřednictvím dlouhodobé spolupráce 

s úspěšnými firmami v regionu. Cílem je usilovat o další rozvoj a kultivaci podnikatelského prostředí 

při využití personálních, znalostních a ekonomických kapacit zapojených firem k dalšímu rozvoji 

institucí, které mají za cíl rozvíjet inovace, vzdělanostní kapitál a obecně podporovat rozvoj 

podnikavosti a konkurenceschopnosti v regionu. 

  

Tematické opatření 5.2.3: Odstraňování bariér na trhu práce 

Snižování současných bariér na trhu práce. Za největší překážky lze považovat zajištění podmínek 

pro skloubení profesního a soukromého života (podpora zkrácených úvazků), stárnutí populace 

(zavádění konceptu „Age Managment“) nebo snížení úrovně nezaměstnanosti u obtížně 

uplatnitelných osob na trhu práce (např. podpora rekvalifikace, celoživotního vzdělávání, nových 

forem zaměstnanosti a sociálního podnikání). Opatření je provázáno s tematickým opatřením 

1.1.2: Zvýšení dostupnosti a kapacit služeb péče o děti a předškolního vzdělávání. 
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Tematické opatření 5.2.4: Podpora expanze na mezinárodní trhy 

Usnadnění podmínek vstupu na zahraniční trhy například zprostředkováním kontaktů na vhodné 

partnerské subjekty (spolupráce s JIC). Cílem opatření je překonávat bariéry, které mohou omezovat 

průnik firem na zahraniční trhy. V tomto kontextu je cílem opatření poskytnout podporu v oblasti 

odstraňování legislativních překážek, poskytnout podporu při zahraničních misích, a to ve spolupráci 

s národními agenturami (CzechInvest, CzechTrade, CzechTurism apod.). 

  

Specifický cíl 5.3 Zakořeněné globální společnosti 

Tematické opatření 5.3.1: Vtažení globálních společností do kultivace regionálního prostředí 

Spolupráce s pobočkami globálních společností na kultivaci a rozvoji regionálního podnikatelského 

prostředí. Kvalitní a podnikatelsky přívětivé prostředí je jednou ze základních podmínek růstu 

konkurenceschopnosti podniků, a tedy i předpokladem pro růst konkurenceschopnosti regionální 

ekonomiky. Cílem opatření je prostřednictvím workshopů a sdílení dobré praxe ze zahraničí přispět 

k tvorbě příznivých podmínek pro vytváření pracovních míst a rozvoji podnikatelského přesahu kraje 

(např. v oblasti kultury, sportu nebo společensky odpovědných aktivit). 

  

 

Tematické opatření 5.3.2: Provázanost dodavatelsko-odběratelských vazeb na místní prostředí 

Poskytování služeb jako je vyhledání vhodných partnerů a dodavatelů mezi subjekty v rámci kraje 

a zprostředkování komunikace mezi nimi. Aktivita by měla být vedena mj. prostřednictvím JIC, jehož 

cílem je zprostředkovávat kontakty a působit jako moderátor diskuse a spolupráce mezi zapojenými 

subjekty.  

   

 

Tematické opatření 5.3.3: Přítomnost strategických funkcí v rámci struktur nadnárodních 

společností (kvalifikovaná pracovní místa) 

Z pohledu rozvoje ekonomiky kraje je stěžejní podporovat rovněž rozvoj nadnárodních společností 

působících v kraji. Cílem opatření je proces, kdy pobočky významných globálních společností v kraji 

by měly získávat strategické funkce v rámci firemní hierarchie. To lze podpořit např. spoluprácí 

univerzit a společností při přípravě studjních oborů, vznikem a rozvojem technologických center 

nadnárodního významu apod. Výše uváděné aktivity mají průnik s tematickým opatřením 5.1.1 

v oblasti přenosu výsledků výzkumu a ninovací do lokální ekonomiky. 
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Prioritní osa 6: Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, 

cestovní ruch a bezpečnost  

„Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a své kulturní, historické a přírodní dědictví.“ 

SILNÉ STRÁNKY   

Kulturní rozmanitost a tradice v regionu. 

Široká nabídka atraktivit pro cestovní ruch. 

Lokalizace významných turistických cílů a památek UNESCO. 

Rostoucí atraktivita vinařského cestovního ruchu, gastroturistiky a cykloturistiky. 

Vysoký počet návštěvníků kraje. 

Patriotismus obyvatel a silně založené sdílené hodnotové řetězce. 

Zvyšující se kapacita bytového fondu v kraji.  

POTENCIÁL   

Zvýšení povědomí o méně navštěvovaných atraktivitách kraje. 

Oprava kulturních a historických památek a obnova muzejních expozic. 

Zvýšení průměrné doby pobytu hostů v kraji. 

Podpora digitalizace a modernizace veřejné správy. 

Posílení vertikální a horizontální spolupráce (spolupráce na úrovni menších obcí, územně samosprávných 
celků apod.). 

Posílení bezpečnosti (včetně kyberbezpečnosti), prevence a krizového řízení. 

Efektivní rozvoj brownfieldů. 

Rozvoj spolupráce s okolními regiony, včetně přeshraniční spolupráce. 

PROBLÉMY   

Nižší komfort obyvatel kraje v důsledku pomalé digitalizace a implementace chytrých řešení ve veřejné 
správě. 

Růst vnitřních i vnějších bezpečnostních rizik. 

Nespolupráce územně samosprávných celků a nízká míra synergie. 

Růst cen nemovitostí a nájmů.  

Krátkodobý charakter cestovního ruchu a krátká průměrná délka pobytu. 

Nedostatek depozitárních prostor pro uložení sbírkových předmětů a archeologických nálezů. 

Zakonzervování stávající stavební legislativy. 

Rostoucí míra kriminality (např. v Brně nebo na Znojemsku). 

Degradace přírodního, kulturního či historického dědictví v důsledku přílišné vytíženosti regionálních 
atraktivit nebo slabého finančního zajištění či zabezpečení. 
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Veřejná správa 

Specifický cíl 6.1 Moderní veřejná správa 

Tematické opatření 6.1.1: Podpora procesů a propojení strategického plánování a územního 

plánování 

Zvyšování kvalifikace a kompetencí místních samospráv formou vzdělávání, výměny dobré praxe, 

stáží, koučingu, poradenství, osvěty a metodické pomoci. Součástí opatření je rozvoj lidského 

kapitálu ve veřejné správě pro vyšší účinnost strategického a územního plánování a využití 

moderních metod ve veřejné správě směřujících ke kultivaci území kraje. 

  
 

 

Tematické opatření 6.1.2: Podpora chytrých řešení a projektů v území kraje  

Podpora nových technologií a inovací, jež mohou vést ke zjednodušení dosavadních postupů ve 

veřejné správě, k rozvoji regionu a ke zkvalitnění každodenního života jeho obyvatel (např. podpora 

rozvoje a dostupnosti tísňové péče, rozvoj coworkingových center, vytvoření dopravního modelu 

a jeho aplikace, budování servisních cyklostanic a jiné). 

   

 

Tematické opatření 6.1.3: Podpora elektronizace úřadu a publikování veřejných dat  

Zavádění služeb eGovernmentu a vytvoření společné datové základny (zachycující klíčové 

skutečnosti a trendy v kraji) včetně prezentace otevřených dat veřejnosti a dalším subjektům, 

např. pro účely prediktivních, optimalizačních a jiných analýz (např. data o dopravě, službách, zdraví, 

vzdělání, životním prostředí, cestovním ruchu nebo rozvoji území). 

    

 
 

Specifický cíl 6.2 Podpora spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území (veřejná 

správa, akademický sektor, společnosti) 

Tematické opatření 6.2.1: Podpora spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje  

Podpora spolupráce mezi samosprávami, svazky obcí, místními akčními skupinami, akademickým 

sektorem, státní správou, podnikatelskou sférou, profesními organizacemi, neziskovým sektorem 

a veřejností. Spolupráce mezi aktéry regionu je nutná pro rozvoj území a efektivní nastavení 

plánování za účelem maximalizace synergických efektů (např. spolupráce mezi obcemi při 

společných investičních akcích nebo při poskytování služeb). Funkčním nástrojem může být i podpora 
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strategického plánování obcí, spadajících do funkčního regionu nebo metodická podpora v oblasti 

získání dotačních a grantových prostředků. Opatření dále cílí na zintenzivnění společných 

plánovacích procesů, sdílení informací, spolupráci v oblasti analýz, sběru dat nebo realizaci projektů. 

Mezi dotčené aktivity patří mj. monitoring potřeb a problémů samospráv a vzájemná spolupráce při 

jejich řešení. 

     

 

Tematické opatření 6.2.2: Podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce při rozvíjení 

společných témat 

Zahraniční spolupráce s partnerskými regiony a institucemi za účelem přenesení dobré praxe, 

společné realizace projektů, strategického plánování, vzdělávání a mobility ve vzdělávání, dopravní 

obslužnosti a infrastruktury, občanské vybavenosti, cestovního ruchu, dostupnosti služeb každodenní 

potřeby, integrovaného záchranného systému (dále také „IZS“) a bezpečnosti. 

   

 

Tematické opatření 6.2.3: Budování pozitivní image kraje 

Budování pozitivní obrazu Jihomoravského kraje v České republice i v zahraničí (např. realizace 

marketingových aktivit, přibližování činnosti veřejné správy a jejích výsledků veřejnosti, účast na 

veletrzích, zvyšování povědomí o inovacích a inovačním potenciálu regionu, cílená reklamní kampaň 

v zahraničí aj.). Ve spojitosti s Jihomoravským krajem by měl být významně akcentován znalostní 

kapitál a přítomné špičkové instituce v oblasti vědy a výzkumu. 

   

 

Tematické opatření 6.2.4: Podpora participace veřejnosti 

Podpora participativních přístupů se zapojením místních a regionálních zainteresovaných aktérů 

a veřejnosti při rozhodování na úrovni obcí, svazků obcí, místních akčních skupin a Jihomoravského 

kraje (např. participativní rozpočtování, organizace veřejných projednání rozvojových dokumentů, 

příprava projektových záměrů a realizace projektů). 
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Specifický cíl 6.3 Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje 

Tematické opatření 6.3.1: Podpora snižování negativních disparit v území kraje a koordinace 

polycentrického rozvoje sídelní struktury kraje 

Podpora rozvoje a vybavenosti obcí na území Jihomoravského kraje, jakožto významných uzlů pro 

venkovská území. Cílem aktivity je efektivnější, koordinované, strategické i územní plánování 

zajišťující udržitelný rozvoj obcí s kvalitním prostředím a službami pro život jejich obyvatel a okolního 

regionu. Regulovaný rozvoj sídel s dostatečnou hustotou zalidnění umožňující dlouhodobý provoz 

základních služeb ideálně v docházkové vzdálenosti a ve vztahu k systému veřejné dopravy. Cílem 

kraje je městům a obcím vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj místního průmyslu a služeb, kde 

významnou roli představují existující funkční vztahy v regionu mezi jeho centrem a okolím. Opatření 

se dále zaměřuje na rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených území, kde je cílem kraje zaměřit se 

zejména na rozvoj malých a středních podniků. Mezi další podporované aktivity patří rozvoj nových 

investic, zajištění dobré dopravní obslužnosti, řešení problémů spojených se sociálně vyloučenými 

lokalitami včetně předcházení jejich vzniku, rozvoj komunitního života v obcích a zajištění dostatečné 

občanské vybavenosti. 

    

 

Tematické opatření 6.3.2: Využívání nástrojů územního plánování pro efektivní péči o krajinu 

v obcích a efektivní rozvoj obcí 

Finanční podpora alokovaná na tvorbu a zpracování studií a územních plánů, které mají posloužit při 

koordinaci územního plánování a pro koncepční činnost obcí a kraje. Cílem plánů a studií je regulovat 

územní zastavěnost obcí, navrhovat opatření pro zlepšení současného stavu intravilánu a extravilánu 

obcí. Cílem je mj. zajistit strategické plánování projektů, které dospějí ke zlepšení vodního režimu 

a zvýšení retenčních schopností krajiny. Tím má dojít ke zlepšení současného stavu místních vodních 

zdrojů (např. vytipování vhodných ploch k zalesnění, k zatravnění, k rozdělení velkých půdních bloků, 

k vymezení údolních niv a k jejich revitalizaci). 

   

Občanská vybavenost a život v obcích 

Specifický cíl 6.4 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo 

Tematické opatření 6.4.1: Podpora spolupráce samospráv, svazků obcí a místních akčních 

skupin v rozvoji území 

Spolupráce mezi klíčovými aktéry rozvoje regionu (samosprávy, svazky obcí, místní akční skupiny) 

je nutná z hlediska strategického rozvoje území, zajištění odpovídající dostupnosti služeb 

a efektivního plánování (např. spolupráce při zajištění dostatečných kapacit škol, dostupnosti 

zdravotních a sociálních služeb, spoluorganizace kulturních, sportovních a společenských akcí nebo 

investice do občanské vybavenosti a jiných infrastruktur). 
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Tematické opatření 6.4.2: Podpora regenerace brownfieldů 

Regenerace brownfieldů by měla vést k vytvoření podmínek pro plnohodnotné využití objektů a ploch 

pro podnikatelské a nepodnikatelské využití v lokalitách a areálech, které jsou nevyužívané nebo 

dlouhodobě zanedbané. Realizací tohoto opatření by měly být vytvořeny podmínky pro stabilizaci 

území např. z ekonomického (vytvoření podmínek pro ekonomické subjekty) nebo krajinářského 

(sanace starých zátěží a regenerace prostoru za účelem zvýšení ekologické stability) hlediska. 

Součástí opatření jsou pak obecně aktivity, které směřují k dalšímu rozvoji dotčených obcí 

(např. podpora realizace bytové výstavby nebo budování objektů sloužících občanské vybavenosti). 

   

 

Tematické opatření 6.4.3: Rozvoj a udržování funkčního stavu občanské vybavenosti obcí 

(včetně bezbariérového přístupu a vysokorychlostních informačních sítí) 

Zajištění občanské vybavenosti s odpovídající kvalitou a kapacitou, adekvátním stavebně technickým 

řešením a přístupností pro všechny obyvatele. Občanskou vybaveností se rozumí také rozvoj 

komunikačních sítí, které jsou jednou z podmínek pro rozvoj zaměstnanosti, zkvalitnění běžného 

života obyvatel, ale i rychlého řešení krizových stavů. Finanční podpora bude zacílena na obnovu 

zařízení určených pro služby každodenního života a rozvoj základní občanské vybavenosti (pošta, 

praktický lékař, zařízení sociálních služeb, sportovní a kulturní infrastruktura apod.), rozvoj spolkové 

a dobrovolnické činnosti, formální a neformální vzdělávání nebo kulturní a společenské akce. 

  
 

  

Tematické opatření 6.4.4: Poradenství, osvěta a metodická podpora samospráv  

Poradenství, osvěta a další technická a metodická podpora představitelům samospráv ze strany 

Jihomoravského kraje a dalších zainteresovaných subjektů (např. zřizované nebo řízené rozpočtové, 

příspěvkové a jiné organizace).  

   

Tematické opatření 6.4.5 Podpora spolkového života v obcích 

Podpora spolkového života v obcích a obnova zařízení, která slouží k pořádání společenských, 

vzdělávacích nebo sportovních akcí vedoucích k utužení místní komunity. Dále bude podpora 

věnována k rozvoji spolkového života v rámci zapojených institucí a na činnost subjektů aktivních 

v oblasti neformálních aktivit (např. zájmové spolky jako jsou myslivci, včelaři, hasiči, zahrádkáři, 

turisti, skauti, sportovci, nebo aktivity realizované pod záštitou Českého červeného kříže5). 

  
 

 

5 Ten je v řadě obcí nositelem rozvoje komunitního, společenského a kulturního života a podílí se na vzdělávání obyvatel 

v oblasti zdraví. 



Prioritní osa 6: Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, 
cestovní ruch a bezpečnost  
 
 

 

 
48 

Kultura 

Specifický cíl 6.5 Podpora památkové péče 

Tematické opatření 6.5.1 Obnova a prezentace kulturních památek 

Obnova památek a zařízení s potenciálem, jež mohou přispět k rozvoji kulturního a komunitního 

života a současně dopomohou k rozvoji hospodářské a sociální úrovně daného území. Opatření dále 

odpovídá obnově a prezentaci kulturních památek, památkových území a archeologických památek. 

  

 

Tematické opatření 6.5.2 Zabezpečení kulturních památek 

Podpora zachování kulturních památek na území kraje, které jsou součástí tradiční kultury jižní 

Moravy. Cílem opatření je rovněž podporovat technické zabezpečení kulturních památek na území 

kraje proti zcizení a poškození nemovitého či movitého majetku (instalace např. bezpečnostních 

dveří, zámků, mříží, alarmů, kamerových systémů nebo zajištění ostrahy bezpečnostní službou). 

  

 

Specifický cíl 6.6 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje 

Tematické opatření 6.6.1 Udržování a předávání znalostí regionálních řemesel 

Udržení bohatých tradic a řemesel, jež utváří specifickou kulturu kraje. Cílem opatření je podporovat 

předávání zkušeností v oblasti tradičních řemesel, čímž by mělo dojít mj. k formování pozitivního 

vztahu a vazeb k regionu. Aktivity náležící tomuto opatření by rovněž měly vést k zapojení tradičních 

řemesel do fungování lokální ekonomiky a přispět mimo jiné k tvorbě mezioborových produktů 

cestovního ruchu. 

  

 

Tematické opatření 6.6.2 Podpora kulturních aktivit a aktérů v kultuře 

Podpora kulturních aktivit a klíčových regionálních aktérů v oblasti kultury (divadla, muzea, pořadatelé 

festivalových akcí apod.) nebo folklóru. Opatření se dále zaměřuje na aplikaci chytrých řešení 

a moderních přístupů v knihovnách, muzeích a dalších kulturních institucích. Podpora spolupráce 

a jednotné prezentace kulturních institucí.  
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Tematické opatření 6.6.3 Vytváření kreativních a uměleckých center a klastrů 

Cílem opatření je vytvářet vhodné podmínky pro vznik kulturních a kreativních center a klastrů 

podporou malých podniků (např. galerie, kavárny, obchody s uměleckými produkty, komunitní 

centra), startupů, podnikatelů a živnostníků působících v oblasti kulturních a kreativních průmyslů 

(např. organizace a subjekty zabývající se výtvarným uměním, designem, architekturou, audiovizuální 

tvorbou, tancem nebo divadlem). Podpora bude směřovat zejména do rekonstrukcí nevyužívaných 

prostor (např. bývalé tovární haly nebo památkově hodnotné stavby) a na propojování aktérů 

působících v oblasti kultury a kreativních průmyslů (např. pořádání designových veletrhů).  

 

Cestovní ruch 

Specifický cíl 6.7 Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností 

Tematické opatření 6.7.1: Podpora potenciálu dosud málo navštěvovaných lokalit  

Jihomoravský kraj má za cíl podporovat udržitelný cestovní ruch, který bude mít pozitivní ekonomické 

dopady na sledovaný region, ale bude respektovat jeho přírodní, kulturní, nebo historickou hodnotu. 

V tomto kontextu je cílem zvýšit povědomí o méně navštěvovaných lokalitách kraje a tím snížit 

koncentraci v těch turistických cílech, kde je návštěvnost na hraně udržitelnosti. Mezi oblasti, které 

disponují vhodnými přírodními podmínkami a nejsou tak navštěvované patří Tišnovsko, Boskovicko, 

Horňácko, Ivančicko, Moravskokrumlovsko, Oslavansko aj. 

    

 

Tematické opatření 6.7.2: Zvýšení provázanosti cestovního ruchu a kultury 

Podpora prováznosti cestovního ruchu, kultury a kulturních památek, prostřednictvím nových 

způsobů marketingu a propagace (provázanost s tematickým opatřením 6.5.1 Obnova a prezentace 

kulturních památek). Cílem je rovněž využít specifik Jihomoravského kraje v oblasti cestovního ruchu 

(přítomnost folklóru, vinařství nebo potenciálu v oblasti poznávací turistiky a gastroturistiky).  

   

 

Tematické opatření 6.7.3: Vzdělávání pracovníků, zvýšení kvality služeb cestovního ruchu 

Cílem opatření je zaměřit se na vzdělávání pracovníků působících v cestovním ruchu (zaměstnanci 

desinačních managementů, turistických informačních center apod.). Záměrem je rovněž zvyšování 

kvality pracovníků ve službách cestovního ruchu, jako je například vzdělávání v oblasti cizích jazyků 

nebo gastronomii apod., a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu (např. uvedení v Gourmet Jižní 
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Mrava). Záměrem kraje je rovněž své vzdělávací aktivity provázat se systémovým vzdělávacím 

programem CzechTourism. 

   

 

Tematické opatření 6.7.4: Podpora destinačních managementů a spolupráce aktérů 

v cestovním ruchu 

Podpora certifikovaných destinačních managementů směřujících ke koordinaci, komunikaci 

a kooperaci v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Aktivitami destinačního managementu by měla 

vzniknout komplexní nabídka služeb, zážitků a jiných produktů cestovního ruchu na 

sledovaném území se zaměřením na regionální a lokální atraktivity. Předmětem činnosti destinačních 

managementů je rovněž efektivní marketing a propagace. Mezi strategické aktéry cestovního ruchu 

v Jihomoravském kraji patří např. subjekty spravující kulturní, historické a přírodní památky, města 

a obce, subjekty působící ve vinařství, folklóru, lázeňství, kultuře, zdravotní nebo kongresové 

turistice, výrobci regionálních specialit, turistická informační centra, a další. 

    

 

Tematické opatření 6.7.5: Zviditelnění Jihomoravského kraje v oblasti cestovního ruchu 

Podpora posilování identity regionu, prezentace toho nejlepšího, co území jižní Moravy nabízí 

a zvýšení povědomí o kraji, který je vysoce atraktivní z hlediska cestovního ruchu (mj. přítomnost 

památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO - Lednicko-valtický areál, vila 

Tugendhat, mužský tanec Slovácký verbuňk a lidový obyčej Jízda králů). Zároveň by se měl kraj 

snažit utvářet pozitivní konotace z hlediska bezpečnosti regionu, který disponuje zdravým životním 

prostředím a přívětivými klimatickými podmínkami.  

   

Specifický cíl 6.8 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu 

Tematické opatření 6.8.1: Zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými formami dopravy 

Dobudování a údržba bezpečné sítě stezek a tras, které procházejí územím kraje včetně doplňkové 

infrastruktury (např. odpočívadla, sčítače návštěvnosti, informační tabule a mapy, směrové značení, 

úschovny kol, bezpečnostní prvky atd.). Mezi podporované aktivity náležící tomuto opatření patří 

např. rozvoj cyklostezek, cyklotras, turistických cest, hypostezek, které mají v návaznosti na 

agroturistiku v Jihomoravském kraji významný potenciál rozvoje, nebo rozvoj dalších forem dopravy 

zvyšující dostupnost turistických cílů - vlaky, cyklobusy, vínobusy apod. 
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Tematické opatření 6.8.2: Optimalizace sítě stezek a tras 

Podpora optimalizace sítě a značení stezek a tras. Cílem opatření je rovněž zatraktivnění již 

v současnosti husté sítě cyklotras a cyklostezek, moravských vinařských stezek, in-line tras, 

běžeckých tras, singletrailů nebo obnovovat poškozená značení. 

   

 
 

Tematické opatření 6.8.3: Dovybavení, zvýšení kvality a zajištění dostatečné kapacity 

infrastruktury turistických cílů 

Zvýšení kvality a vybavenosti existující infrastruktury (např. zpevnění již existujících značených tras) 

a zvýšení kapacity (např. prostřednictvím rozšiřování parkovišť v místech, kde stávající kapacita 

nedostačuje, instalace dobíjecích stanic pro elektrokola, karavanová stání apod.) – průnik 

s tematickým opatřením 6.8.1 Zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými formami dopravy. 

   

 

Tematické opatření 6.8.4 Podpora vodních cest regionálního významu 

Rozvoj infrastruktury Baťova kanálu a lodní dopravy na Brněnské přehradě, Vranovské přehradě, 

vodní nádrži Nové Mlýny, řece Dyji, Moravě nebo na jiných vodních nádržích v kraji, které disponují 

potenciálem pro rozvoj vodní dopravy z hlediska zvýšení turistické atraktivity území. Cílem opatření 

je rovněž podpora splavnosti řek, vodní a vodácké turistiky nebo výstavba doprovodné infrastruktury 

(např. přístaviště).  

  

Bezpečnost 

Specifický cíl 6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku 

Tematické opatření 6.9.1: Podpora vybavenosti a zkvalitňování systému Integrovaného 

záchranného systému a jednotek sboru dobrovolných hasičů 

Zvyšování vybavenosti a modernizace vybavení a infrastruktury složek krizového řízení, 

integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany (výstroj, technologie, vybavení, 

komunikační systémy). 

   



Prioritní osa 6: Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, 
cestovní ruch a bezpečnost  
 
 

 

 
52 

Tematické opatření 6.9.2: Kyberbezpečnost 

Podpora kybernetického zabezpečení informačních systémů veřejné správy a krajských 

příspěvkových organizací. Mezi podporované aktivity mohou patřit například analýzy hrozeb, 

průběžné audity, prověřování a aktualizace systémů, proškolování personálu pro práci s novými 

technologiemi apod.  

  

Tematické opatření 6.9.3: Mezikrajská a přeshraniční spolupráce IZS 

Rozšiřování přeshraniční spolupráce složek IZS v oblasti krizového řízení (např. organizace 

společných nácviků zásahů a školení nebo pořízení technického vybavení, které by umožnilo 

vzájemnou spolupráci při zásazích). 

  

Tematické opatření 6.9.4: Rozvoj krizového řízení v území kraje 

Rozvoj krizového řízení prostřednictvím zajištění a optimalizace systému komunikace mezi všemi 

složkami IZS, obcemi, odbornými orgány (např. Povodí Moravy, Český hydrometeorologický ústav 

nebo Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje) a obyvateli Jihomoravského kraje. 

   

 

Tematické opatření 6.9.5: Zkvalitňování systému preventivních opatření a vzdělávání v oblasti bezpečnosti 

Podpora aktivit zaměřených na prevenci vzniku sociálně-patologických jevů, vzdělávání a osvěta 

veřejnosti v oblasti bezpečnosti. 
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Seznam zkratek 

Následuje seznam v dokumentu použitých zkratek. 

Zkratka Význam 

ČR Česká republika 

ICT Informační a komunikační technologie 

JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 

JIC Jihomoravské inovační centrum 

PO Prioritní osa 

SC Specifický cíl 

TO Tematické opatření 

SMART SMART řešení je využití moderních technologií pro zvýšení kvality života a rozvoj regionu 

STEM Souhrnné označení pro vědu, technologie, inženýrské obory a matematiku 

SRJMK 2021+ Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

IZS Integrovaný záchranný systém 

IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

KORDIS Koordinátor IDS JMK, společnost KORDIS JMK, a.s. 
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